TRZON MACICY

Niepokój i lęk na
pewno będą Ci towarzyszyć przed
zabiegiem usunięcia trzonu
macicy.
Powinnaś jednak pamiętać,
że operacja poprawi stan
Twojego zdrowia, a w przypadku zmian nowotworowych może uratować Ci
życie. To jest najważniejsze,
a wszelkie mity związane
z funkcjonowaniem kobiety
po zabiegu zostaw daleko
za sobą.

Zabieg usunięcia trzonu macicy
nie pozbawi Cię kobiecości!
a pewno prędzej czy
później – zwłaszcza
przeglądając internetowe fora – trafisz na
niepotwierdzone informacje, które niepotrzebnie będą zaprzątać Twoją głowę. Jedni są przekonani, że usunięcie
trzonu macicy pozbawia kobiecości
i przyśpiesza proces starzenia, a jeszcze inni, że nie można mieć satysfakcjonującego życia seksualnego. To
oczywiście bezpodstawne wnioski,
które obali każdy specjalista. Jeżeli
masz jakiekolwiek obawy lub chcesz
potwierdzić prawdziwość informacji – porozmawiaj z lekarzem. Nie
bój się pytać, bo to właśnie on jest
najbardziej odpowiednią osobą, żeby
udzielić Ci właściwych i prawdziwych odpowiedzi.
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Jakie są wskazania do zabiegu?
Amputacja trzonu macicy – zarówno
tradycyjna, jak i laparoskopowa – najczęściej przeprowadzana jest w przypadku obecności mięśniaków oraz
nieprawidłowego krwawienia z macicy. Mięśniaki są to łagodne guzy nowotworowe, które powstają z tkanki
mięśniowej. Występują u wielu kobiet
i często rozwijają się bezobjawowo.
Guzy mogą być nieliczne i rosnąć
przez wiele lat, ale nie dawać przerzutów. Bardzo rzadko stają się nowotworami złośliwymi, dlatego tak
ważne są badania profilaktyczne.
Po wykryciu mięśniaków operacja
nie zawsze będzie konieczna. Może
okazać się nieunikniona, gdy guzy
szybko powiększają się i wywołują
uciążliwe dolegliwości.

dr hab. n. med. Marek Gogacz

specjalista ginekolog położnik
szpital Żagiel Med

TRZON MACICY
Jakie są objawy mięśniaków?
– Przede wszystkim jest to nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych. Najczęściej dotyczy miesiączek – obfite
krwawienie, często ze skrzepami podczas menstruacji. Czasami występują
uciążliwe krwawienia między miesiączkami – mówi dr hab. n. med. Marek
Gogacz, specjalista ginekologii i położnictwazprywatnegoszpitalaŻagielMed
w Lublinie. – Pacjentki często odczuwają również silne dolegliwości bólowe w podbrzuszu. Duże guzy mogą
uciskać na będące w pobliżu struktury
anatomiczne, takie jak pęcherz moczowy, co powoduje konieczność częstego oddawania moczu, jak również na
jelito grube, przez co występują zaparcia i problemy z wypróżnianiem.
Metoda tradycyjna czy
laparoskopowa?
Usunięcie trzonu macicy tradycyjną
metodą chirurgiczną polega na otwarciu jamy brzusznej.
– Najczęściej wykonywane jest cięcie
poprzeczne nad spojeniem łonowym.
Kiedy macica zostanie uwidoczniona, usuwany jest trzon wraz z jajowodami (jako profilaktyka raka jajnika),
natomiast pozostawiane są jajniki
oraz szyjka macicy – wyjaśnia dr hab.
n. med. Marek Gogacz. – Zabieg kończy się założeniem szwów na skórę,
a uzyskany materiał, w każdym przypadku, wysyłany jest do badania histopatologicznego, co jest bardzo ważne.
Metoda laparoskopowa stosowana jest
przede wszystkim w przypadku mięśniaków, które mają niewielkie rozmiary. Polega na wprowadzeniu do jamy brzusznej, przez niewielkie otwory (0,5 - 1 cm),
trzech lub czterech trokarów (prowadnice o budowie rurowej). – Jeden otwór
jest w okolicy pępka, a pozostałe poniżej
pępka i powyżej spojenia łonowego (pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym).

Przez nie wprowadzane są tor
wizyjny (kamera) oraz narzędzia
chirurgiczne – tłumaczy dr hab.
n. med. Marek Gogacz. Podobnie
jak w przypadku tradycyjnej metody, usuwany jest trzon macicy,
a pozostawiane są jajniki i szyjka
macicy. – Trzon macicy jest rozdrabniany i usuwany na zewnątrz,
pacjentka ma zakładane szwy,
a materiał tkankowy, uzyskany
w czasie operacji, wysłany jest do
badania histopatologicznego – dodaje dr Gogacz.
Będę miała operację
– co powinnam wiedzieć?
Jeżeli jeszcze miesiączkujesz, to
ważne jest, żeby zabieg był wykonany w pierwszej fazie cyklu,
zaraz po zakończeniu krwawienia.
Operacja będzie przeprowadzona
w znieczuleniu ogólnym – zarówno
jeśli chodzi o metodę tradycyjną,
jak i laparoskopową.
Powinnaś zgłosić się do szpitala
w umówionym terminie – pamiętaj,

że trzeba być na czczo. Czas hospitalizacji – po przeprowadzeniu operacji
– uzależniony będzie od Twojego samopoczucia i stanu ogólnego, ale zwykle trwa od dwóch do trzech dni. Jeżeli
jesteś osobą pracującą, to otrzymasz
zwolnienie lekarskie na okres około
dwóch tygodni.
– Po operacji zalecany jest oszczędzający tryb życia. W czwartej lub piątej
dobie po zabiegu należy zgłosić się na
wizytę w celu usunięcia szwów skórnych – mówi dr hab. n. med. Marek
Gogacz. – Kolejne badanie kontrolne
zostanie wykonane po 4 tygodniach
od operacji. W trakcie tego badania
powinna być także ocena wyniku badania mikroskopowego.
Pamiętaj, że w trakcie rekonwalescencji nie możesz nosić ciężkich rzeczy
i uprawiać sportów. Stosuj się do zaleceń lekarza, który dokładnie powie Ci,
jak stopniowo powracać do codziennych aktywności, żeby nie doszło do
pooperacyjnych powikłań.
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